Notulen
Wijkvereniging Weidebloembuurt
Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 5 september 2016, aanvang 20.00 uur.
Totaal aantal stemmen: 44; totaal aantal vertegenwoordigd: 26

Aanwezig namens bestuur:
De heer M. Ammerlaan, mevrouw E. Claessen, de heer R. Elderson
Aanwezig:
de heer L. Alkemade, de heer K. van der Arend, de heer G. bos, mevrouw E. Bruggers, familie
van den Bulk, familie van Dalen, familie van Dienst, familie Dijkshoorn, de heer D. Hoek, familie
’t Hoen, de heer H. Spijker, mevrouw M. van Trigt, de heer Th. Vogelaar, mevrouw M. Wagener,
mevrouw Poort, de heer A. Wijsman, de heer Maes, familie Mulder, de heer J. Olieman, familie
Overmeer, familie Putter, familie Somers.
Volmacht afgegeven:
mevrouw M. Staal.
Afwezig met bericht:
familie Boogerd, mevrouw E. van den Helder, de heer G. van Beest, familie Rutgers, de heer M.
van Nassau.

1.Opening, welkom en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er wordt een kleine introductie gegeven van het ontstaan van de vereniging, de voormalige
Huizenkopers Vereniging Westpolder Noord. Tevens stelt de voorzitter het bestuur aan u voor: de
penningmeester; Menno Ammerlaan, secretaris; Erica Claessen en de voorzitter; Rob Elderson.
2. Vaststelling aantal aanwezige stemmen
Er zijn 26 van de 44 maximaal uit te brengen stemmen aanwezig, hetgeen voldoende is om
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen over de geagendeerde agendapunten.
3. Jaarverslag bespreken en vaststellen
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over het toegestuurde jaarverslag, dit is niet het geval. Het
jaarverslag wordt unaniem en ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarrekening bespreken en vaststellen
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Deze bestaat uit 2 boekjaren omdat er
eerder geen vaststelling heeft plaats gevonden. Na diverse penningmeesters heeft Menno Ammerlaan
een groot gedeelte van de administratie in 2014 over genomen van Geert Rutgers. De
Penningmeester heeft de administratie op orde gebracht en dit verwerkt in het financieel jaarverslag.
Op 17 augustus 2016 heeft de kascommissie, bestaande uit Marc van Nassau en Riley Claessen, de
administratie ingezien en goedgekeurd. De kascommissie adviseert de vergadering om de
penningmeester dechargé te verlenen.
De voorzitter geeft de mogelijkheid om vragen te stellen, deze zijn er niet. De vergadering besluit
unaniem om de penningmeester dechargé te verlenen.
5. Vaststellen Statuten
Omdat de oude vereniging omgezet wordt in de nieuwe Wijkvereniging Weidebloembuurt, moeten de
statuten gewijzigd worden. De vernieuwde statuten heeft u reeds via de e-mail ontvangen. De
voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over deze vernieuwde statuten. Men vraagt of het mogelijk is om
je partner te machtigen voor het stemmen tijdens de ledenvergadering, dit omdat de inschrijving op
een naam is. De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is en dat dit in het Huishoudelijk Reglement
opgenomen is. Men geeft aan dat ze deze opmerking niet in het reglement terug hebben gevonden.
Het bestuur zal nakijken of dit het geval is en zo niet nemen zij dit hier alsnog in op.

Men vraagt of het mogelijk is om meerdere leden per inschrijving te hebben. De voorzitter geeft aan
dat dit niet het geval is, iedere voordeur heeft maar 1 stem. Meerdere leden zijn altijd welkom, echter
blijft het uitgangspunt gehandhaafd van 1 stem per voordeur.
Men vraagt of bedrijven ook lid kunnen worden van de vereniging, denk hierbij aan 3B Wonen als
verhuurder van de flatjes. De voorzitter geeft aan dat dit ook mogelijk is en dat dit verwerkt is in het
Huishoudelijk Reglement.
De statuten worden hiermee unaniem goedgekeurd.
6. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement is reeds aan u verstrekt per e-mail. De voorzitter vraagt of hierop vragen
zijn. Men geeft aan dat de eerdere opmerking over het machtigen van de partner toegevoegd moet
worden.
7. Vaststelling begroting en contributie
De penningmeester neemt de begroting voor 2017 door en stelt een jaarlijkse contributie voor van
€10,- per jaar. Men vraagt zich af waarom er over 2016 geen contributie wordt geïnt. Het bestuur geeft
aan dat wanneer de vergadering hiermee akkoord is dat dit gedaan kan worden. Hierover wordt
gestemd. Met 19 stemmen voor wordt er een contributie voor 2016 van €10,- vastgesteld. Het bestuur
zal hiervoor per mail een betaalverzoek versturen.
Het contributie voorstel van 2017 vindt men te laag. Er worden hoge kosten verwacht en wellicht kan
dit oplopen, de vergadering stelt voor om dit te verhogen naar €20,-. Hierover wordt gestemd. De
contributie voor 2017 wordt met 24 stemmen voor vastgesteld op €20,-.
De voorzitter last een kleine pauze in voor koffie of thee.
Na de pauze wordt door de voorzitter voorgesteld om de stemming voor de wijziging van het
Huishoudelijk Reglement per e-mail te doen. Men gaat hiermee akkoord.
8. Benoemen kascommissie 2016
De kascontrole voor 2014 en 2015 is uitgevoerd door Marc van Nassau en Riley Claessen. Riley
Claessen is niet herkiesbaar voor een volgend boekjaar, daarom is het bestuur opzoek naar een
vrijwilliger. De voorzitter licht de rol van de kascommissie toe. Het controleren van de kas dient
eenmaal per jaar te worden uitgevoerd. Na enige uitleg over de kascontrole biedt mevrouw Poort zich
aan als vrijwilliger. De heer Spijker geeft aan zich ook beschikbaar te stellen als reserve lid. De
vergadering besluit unaniem om mevrouw Poort en de heer van Nassau te benoemen als Kas
Commissie 2016.
9. Benoemen bestuur
Erica Claessen heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris en treedt af als
bestuurslid. Riley Claessen heeft aangegeven dat hij bereidt is om het stokje van haar over te nemen.
De voorzitter vraagt of er meerdere gegadigden zijn voor de functie secretaris. Niemand meldt zich.
De voorzitter stelt voor om Riley Claessen te benoemen als secretaris. De vergadering besluit
unaniem om tot benoeming over te gaan.
Uw bestuur bestaat nu uit: de heer Elderson, voorzitter; de heer Ammerlaan, penningmeester en de
heer Claessen, secretaris.
10. Rondvraag
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog vragen of opmerkingen zijn.
Men vraagt of er al acties uitgevoerd zijn. De penningmeester geeft hierop aan dat er contact is
geweest met mevrouw Lassooy, wijkbeheerder bij de gemeente Lansingerland, maar dat dit niet het
gewenste resultaat heeft gehad. Omdat de vereniging nog niet opgestart is doordat de statuten nog
niet ingeschreven zijn, loopt dit spaak. Uiteraard is het bestuur voornemens om het contact tussen de
gemeente op te zetten.
Men vraagt of de leden ideeën kunnen opperen. Het bestuur geeft aan dat dit uiteraard mogelijk is.
Naar aanleiding van de vorige vergadering zijn een aantal goede functies van de vereniging naar
voren gekomen. Ideeën kunnen per mail aan het bestuur kenbaar gemaakt worden. Het hoofddoel

van de Wijkvereniging zal de spraakbuis richting de gemeente te zijn.
Men oppert bijvoorbeeld: klachten over een glazenwasser of het collectief inkopen van energie. Dit zijn
allemaal dingen waarnaar gekeken kan worden.

Men heeft een opmerking over de veiligheid van de wijk, er lopen regelmatig verdachte figuren rond
die al eenmaal betrapt zijn door een bewoner. Het bestuur geeft aan dat het verstandig is om dit te
melden bij of de gemeente/politie of het buurttoezicht. De laatste optie wordt beheerd door de heer
Neelis. Buurttoezicht is benaderbaar via www.lansingerland.buurttoezicht.nl.
Men oppert om nogmaals een briefing te versturen om meerdere leden te werven. Het bestuur zal
deze optie bekijken. Ook vraagt men of er inschrijfformulieren of dergelijke beschikbaar zijn. De
formulieren zijn bij het bestuur op te vragen (in een later stadium zullen deze op de website
beschikbaar zijn). U wordt opgeroepen om uw buren bekend te maken met de wijkvereniging
11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Notulen vastgesteld op de vergadering van: _____________________________

